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medarbejdere i danske virksomheder 



Hvorfor dansk-
undervisning?

• Bedre kommunikation

• Bedre forståelse

• Ingen misforståelser

• Færre fejl

• Færre ulykker

• Bedre kvalitet

• Høj effektivitet

• Bedre indtjening

• Øget arbejdstempo

• Godt socialt arbejdsmiljø og trivsel

På mit landbrug har mine udenlandske medarbejdere fået danskundervisning af sprogvirksomheden På job 

med dansk. Det har været et godt kursusløb og de udenlandske medarbejdere er tydeligvis blevet bedre til at 

tale og forstå dansk gennem forløbet. Det oplever jeg i hverdagen, hvor vi har fået lettere ved at kommunike-

re og forstå hinanden i en travl arbejdsdag. På Job med dansk underviser på en god og fleksibel måde – og 

det dansk som medarbejderne lærer den ene dag, kan de umiddelbart bruge den næste. Jeg anbefaler På 

Job med dansk når de udenlandske medarbejdere skal være dygtige til dansk.

Jan Petersen, minkavler UJ Agro

Hvorfor
vælge os?

• Fokus på den enkelte kursist

• Undervisning i intensivt dansk

• Effektiv undervisning

•  Skræddersyet kursusforløb efter virksom-

hedens behov og dermed danskkundskaber i 

forhold til virksomheden.

• Uforpligtende infomøde

• Mulighed for screening før og efter kurset

• Faglig dygtige og engagerede undervisere

•  Samme lærer gennem hele kursusforløbet – 

dermed mere stabilitet og tryghed

• Inkl. undervisningsmateriale

Hvem er 
målgruppen?

Undervisningen retter sig mod udenlandske 

medarbejdere i danske virksomheder både 

ufaglærte, faglærte og højtuddannede. 

Undervisningen tilrettelægges således at 

hver enkel kursist lærer mest muligt dansk på 

jobbet og i dagligdagen. For at kunne gøre det 

bliver hver enkelt kursist nøje vurderet med 

henblik på at tilpasse undervisningsniveauet 

og tempoet. Der opstilles individuelle lærings-

mål, som matcher kursisternes jobfunktioner 

i virksomheden. Ligesom vi lægger vægt på at 

lære kursisterne hverdagsdansk.

Jeg kan varmt anbefale at køre danskundervis-

ning for udenlandske medarbejdere.

Camilla gør det supergodt og medarbejderne 

vokser med deres arbejdsopgaver.

Hardy Eskildsen, Adm. Direktør Topæg ApS

Hos På jobmed dansk er underviserne erfarne 

og veluddannede dansklærere. Uddannet fra 

Lærerseminariet og videreuddannet som 

underviser i dansk som andetsprog for voksne 

og unge udlændinge.

Vi efteruddanner os løbende fagligt og pæda-

gogisk, fordi vi lægger vægt på kvalitet i un-

dervisningen, så kursisterne hurtigt opnår et 

anvendeligt dansk på jobbet og i dagligdagen.

På job med dansk er en sprogvirksomhed, som 

tilbyder effektiv sprogundervisning til medar-

bejdere på virksomheder og til udenlandske bor-

gere, som på eget initiativ ønsker at opnå gode 

danskkundskaber uanset kursisternes niveau.

På job med dansk har erfarne undervisere og 

veluddannede dansklærere, som underviser på 

alle niveauer. 

I undervisningen lægger vi stor vægt på høj 

kvalitet og effektiv undervisning. Således, at 

kursisterne hurtigt opnår et dansk sprogligt 

niveau, hvor de både forstår, taler, læser og 

skriver dansk - et anvendeligt dansk, som 

medarbejderne/ kursisterne kan bruge på 

jobbet og i hverdagen. 

Vores tilgang til undervisningen og faget 

Dansk som Andetsprog er, at et godt dansk 

niveau er forudsætningen for kursisternes 

generelle kulturforståelse, trivsel og integra-

tion både i deres privatliv og arbejdsliv. Derfor 

lægger vi meget vægt på disse elementer i 

undervisningen.

Hvem 
underviser?



På job med dansk
Nupark 51
7500 Holstebro

www.paajobmeddansk.dk 

Tlf. +45 24815984 
Email: selin@paajobmeddansk.dk 
facebook.com/paajobmeddansk

Camilla Selin
Indehaver/ Sprogunderviser

På job med dansk er en sprogvirksomhed, som til-

byder effektiv sprogundervisning til medarbejdere 

på virksomheder og til udenlandske borgere, som 

på eget initiativ ønsker at opnå gode danskkund-

skaber uanset kursisternes niveau.


